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 תשע"ט אלול                                    בס"ד  

 

 השיעור מוקדש לעילוי נשמת מנחם אביצור בן יהודה אריה ז"ל

   ברית סיני מול ברית ערבות מואב 

  (פרופ יונתן גרוסמן)על פי שיעור של ניצבים פרשת ל

 

   ממתי מתחיל התיאור של ברית מואב
ילה כבר בסוף  היחידה בה נמצאת פרשת ניצבים מתח

 (דברים כ"ח, ס"ט) .פרשת כי תבוא
ת ְבֵני   ה ִלְכֹרת אֶּ ת ֹמשֶּ ה ה' אֶּ ר ִצוָּ ה ִדְבֵרי ַהְבִרית ֲאשֶּ "ֵאלֶּ
ם ְבֹחֵרב"   ַרת ִאתָּ ר כָּ ב ִמְלַבד ַהְבִרית ֲאשֶּ ץ מֹואָּ רֶּ ֵאל ְבאֶּ ִיְשרָּ

  
הקריאה המקובלת של פסוק זה, המגיע לאחר רצף 

ית מואב, היא כפסוק המהווה  הקללות הארוך של בר
 רית. חתימה לכל יחידת הב

קריאה מחודשת, הרואה את  מציע האברבנאל ולם, א
לאור  הפסוק דווקא כפסוק פתיחה לפרשיית הברית.
כ"ח, -פרשנותו, פסוקי הברכות והקללות בפרקים כ"ז

שקדמו לפרשייה זו, הם או מבוא לברית שתתקיים 
של מעמד הברית )בפרק כ"ח פסוק ס"ט(, או תיאור 

בכל אופן, לטענת  עיבל.שיתרחש בהר גריזים והר 
האברבנאל לשון ברית אינה כוללת ברכות וקללות, כפי 
שהוא מוכיח מברית סיני. ברית זו הייתה טקס של 

 .התחייבות שלא כלל ברכות וקללות
 :  שמות כ"ד, ז' .1

 ֹ ם ַוי עָּ ְזֵני הָּ א ְבאָּ ר ַהְבִרית ַוִיְקרָּ ר  "ַוִיַקח ֵספֶּ אְמרו ֹכל ֲאשֶּ
ר ה' ַנֲעשֶּ  ע" ִדבֶּ   ה ְוִנְשמָּ

על פי האברבנאל, גם חז"ל הבינו כך את הפסוקים. 
במדרש חז"ל מבואר, שהברכות והקללות בפרשת 
בחוקותי משה אמרן מפי הגבורה, בעוד שברכות  
והקללות שבפרשת כי תבוא משה אמרן מפי עצמו. 

הוא שרק  משמעותו של מדרש זה, מסביר האברבנאל,
וב לתאר את הברית  מפרק כ"ח פסוק כ"ט מתחיל הכת

עצמה. במילים אחרות, את הפסוק יש לקרוא לא 
–דברים כ"ח, ס"ט) .כ"חתימה" אלא כ"נקודתיים"

 :(כ"ט,א'
ת ְבֵני   ה ִלְכֹרת אֶּ ת ֹמשֶּ ה ה' אֶּ ר ִצוָּ ה ִדְבֵרי ַהְבִרית ֲאשֶּ "ֵאלֶּ

ב ִמְלַבד הַ  ץ מֹואָּ רֶּ ֵאל ְבאֶּ ם ְבֹחֵר ִיְשרָּ ַרת ִאתָּ ר כָּ ב: ְבִרית ֲאשֶּ

ם...   ם ְרִאיתֶּ ם ַאתֶּ ר ֲאֵלהֶּ ֵאל ַויֹאמֶּ ל ִיְשרָּ ל כָּ ה אֶּ א ֹמשֶּ ַוִיְקרָּ
" 

הנטייה הטבעית היא לא ללכת אחרי הצעתו אמנם, 
משום שאם אכן הפסוק "אלה , הפרשנית של האברבנאל

דברי הברית" מתחיל פרשייה חדשה, הרי שכל פרשיית 
שום  והקללות הארוכה נבלמת בפתאומיות ללא הברכות

פסוקי סיכום. מאחר ופרשה זו מסתיימת בפסוקי קללות 
קשים כל כך, קשה לחשוב שהתורה תניח לפסוקים אלה 

 ליצור את הרושם הסופי על הפרשייה. 
הצעת הקריאה של האברבנאל, אבל לדעת פרופ גרוסמן, 

עמד שפרק כ"ח פסוק ס"ט מהווה פתיחה לתיאור של מ
 מפשוטו של מקרא.עולה באופן מובהק ברית נוסף 

גם שפרשיית טוען פרופ גרוסמן, שאולם, במקביל 
הברכות והקללות אינה נעצרת כאן אלא ממשיכה בפרק  

 כ"ט, פסוק כ"א. 
מאחר ואנחנו מבקשים לראות את פרק כ"ח פסוק כ"ט 
כפתיחה לפרשיית ברית נוספת, עלינו להוכיח תחילה 

עמוד ן על תיאור של ברית. לאחר מכן, נשאכן מדובר כא
על אופיו הייחודי של תיאור הברית המופיע כאן. לבסוף, 
נתמודד עם השאלה מה ראתה התורה לעצור ו"לפצל" 
את פרשיית הברכות והקללות ולהכניס באמצע תיאור  

 נוסף של מעמד הברית.
 

 פתיחה לתיאור נוסף של ברית מואב 
 .פסוקי הסיום של פרשת כי תבוא

 : כ"ט, ח'–דברים כ"ח, ס"ט .2
ת ְבֵני  "אֵ  ה ִלְכֹרת אֶּ ת ֹמשֶּ ה ה' אֶּ ר ִצוָּ ה ִדְבֵרי ַהְבִרית ֲאשֶּ לֶּ

ם ְבֹחֵרב:  ַרת ִאתָּ ר כָּ ב ִמְלַבד ַהְבִרית ֲאשֶּ ץ מֹואָּ רֶּ ֵאל ְבאֶּ ִיְשרָּ
ם  ם ְרִאיתֶּ ם ַאתֶּ ר ֲאֵלהֶּ ֵאל ַויֹאמֶּ ל ִיְשרָּ ל כָּ ה אֶּ א ֹמשֶּ ַוִיְקרָּ

ה ה' ְלֵעיֵניכֶּ ֵאת כָּ  שָּ ר עָּ ל  ל ֲאשֶּ ץ ִמְצַרִים ְלַפְרֹעה וְלכָּ רֶּ ם ְבאֶּ
ֹאֹתת   או ֵעינֶּיָך הָּ ר רָּ ל ַאְרצֹו: ַהַמּסֹות ַהְגֹדֹלת ֲאשֶּ יו וְלכָּ דָּ ֲעבָּ
ַדַעת   ם ֵלב לָּ כֶּ ַתן ה' לָּ ֵהם: ְולֹא נָּ ְוַהֹמְפִתים ַהְגֹדִלים הָּ

ְזַנִים ִלְשֹמַע  אֹוֵלְך אֶּ ְוֵעיַנִים ִלְראֹות ְואָּ ה: וָּ ם ַעד ַהיֹום ַהזֶּ ְתכֶּ
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ם ְוַנַעְלָך   ם ֵמֲעֵליכֶּ לו ַשְלֹמֵתיכֶּ ר לֹא בָּ נָּה ַבִמְדבָּ ִעים שָּ ַאְרבָּ
ר לֹא   ם ְוַיִין ְוֵשכָּ ם לֹא ֲאַכְלתֶּ חֶּ ָך: לֶּ ה ֵמַעל ַרְגלֶּ ְלתָּ לֹא בָּ
ל   ֹבאו אֶּ ם: ַותָּ ם ְלַמַען ֵתְדעו ִכי ֲאִני ה' ֱאֹלֵהיכֶּ ְשִתיתֶּ

ה ַוֵיֵצא ִסיֹחן הַ  קֹום ַהזֶּ ן  מָּ שָּ ְך ַהבָּ לֶּ ְשבֹון ְועֹוג מֶּ ְך חֶּ לֶּ מֶּ
ה   ם ַוִנְתנָּּה ְלַנֲחלָּ ת ַאְרצָּ ה ַוַנֵכם: ַוִנַקח אֶּ מָּ אֵתנו ַלִמְלחָּ ִלְקרָּ
ת ִדְבֵרי   ם אֶּ ט ַהְמַנִשי: וְשַמְרתֶּ ִדי ְוַלֲחִצי ֵשבֶּ ראוֵבִני ְוַלגָּ לָּ

ם ְלַמַען ַתְשכִ ַהְבִרית ַהזֹאת ַועֲ  ם ֹאתָּ ר  ִשיתֶּ ל ֲאשֶּ ילו ֵאת כָּ
  ַתֲעשון"  

ם  כבר בפתיחת הפרשייה אנחנו מוצאים את הלשון "ַאתֶּ
ם ֵאת..." )שם, א'(, לשון ששולחת אותנו באופן  ְרִאיתֶּ

 .ישיר לתבנית דומה המופיעה בברית סיני
 :  שמות י"ט, ד' .3

ִשיִתי לְ  ר עָּ ם ֲאשֶּ ם ְרִאיתֶּ ם ַעל  "ַאתֶּ ְתכֶּ א אֶּ שָּ אֶּ ִים וָּ ִמְצרָּ
י"  ַכנְ  ם ֵאלָּ ְתכֶּ ִבא אֶּ אָּ ִרים וָּ  ֵפי ְנשָּ

הכתוב מדגיש פעם אחר פעם את המילה "היום". היום 
מתרחש דבר מה, שמאז יציאת מצריים ועד עתה לא 

 .התקיים בעם ישראל
 :דברים כ"ט, ג' .4

ַדַעת ְוֵעיַנִים ִלְראֹות ְואָּ  ם ֵלב לָּ כֶּ ַתן ה' לָּ ְזַנִים ִלְשֹמַע  "ְולֹא נָּ
הַעד     "  ַהיֹום ַהזֶּ

נתון זה מפתיע מאוד, שכן קשה להעלות על הדעת שעם 
 ישראל לא הבין על מה הוא חתם בברית סיני.

 .תמיהה זו מתחזקת, לאור עיוננו בתחילת הפרשה
 : י"ד–דברים כ"ט, ט' .5

אֵשי  ם רָּ ם ִלְפֵני ה' ֱאֹלֵהיכֶּ ִבים ַהיֹום כְֻּלכֶּ ם ִנצָּ כֶּם "ַאתֶּ
ֵאל: טַ  ם ֹכל ִאיש ִיְשרָּ ם ְוֹשְטֵריכֶּ ם ִזְקֵניכֶּ ם ִשְבֵטיכֶּ ְפכֶּ

יָך ַעד ֹשֵאב   יָך ֵמֹחֵטב ֵעצֶּ ב ַמֲחנֶּ רֶּ ר ְבקֶּ ם ְוֵגְרָך ֲאשֶּ ְנֵשיכֶּ
ְבְרָך ִבְבִרית ה' אֱ  יָך: ְלעָּ יָך ו-ֵמימֶּ ר ה'  ֹלהֶּ תֹו ֲאשֶּ לָּ ְבאָּ

יָך ֹכֵרת ִעְמָך ַהיֹום: ְלַמַען הָּ  ם ֱאֹלהֶּ ִקים ֹאְתָך ַהיֹום לֹו ְלעָּ
ר ִנְשַבע  ֹלִהים כַ -ְוהוא ִיְהיֶּה ְלָך ֵלא ְך ְוַכֲאשֶּ ר לָּ ר ִדבֶּ ֲאשֶּ

ם  ם ְלַבְדכֶּ ק וְלַיֲעֹקב: ְולֹא ִאְתכֶּ ם ְלִיְצחָּ הָּ יָך ְלַאְברָּ ַלֲאֹבתֶּ
ֹנִכי ֹכֵר  ת  אָּ ה ַהזֹאת: ִכי אֶּ לָּ אָּ ת הָּ ת ַהְבִרית ַהזֹאת ְואֶּ ת אֶּ

ר יֶּ  נו ֹעֵמד ַהיֹום ִלְפֵני ה' ֱאֹלֵהינו ְוֵאת אֲ ֲאשֶּ ר  ְשנֹו ֹפה ִעמָּ שֶּ
נו ַהיֹום"  נו ֹפה ִעמָּ  ֵאינֶּ

ם...". חשוב למשה להדגיש את  ִבים ַהּיֹום כְֻּלכֶּ ם ִנצָּ "ַאתֶּ
לל הנשים והטף במעמד. הנוכחות המלאה של ישראל, כו

ְבְרָך ִבְבִר  -ית ה' א  כל עם ישראל התכנס על מנת: "ְלעָּ
יָך" )שם, י"א(.  שיש לפנינו תיאור לכן, ניתן לטעון ֹלהֶּ
 נוסף של ברית מואב.

 בכל אופן, מטרת ההתכנסות הכללית של כל ישראל היא
 : )שם, י"ב(

ם ְוהוא יִ  ִקים ֹאְתָך ַהיֹום לֹו ְלעָּ ֹלִהים -ְהיֶּה ְלָך ֵלא"ְלַמַען הָּ
ְך"  ר לָּ ר ִדבֶּ   ַכֲאשֶּ
תמיהה: כיצד ניתן לומר שעם ישראל עלה גם פסוק זה מ

הוקם רק עתה בערבות מואב, ושכל תקופת המדבר לא 
 הוגדר העם כיחידה אחת? 

 

לפני שנענה על התמיהות שהעלנו, נוסיף שאלה על פי 
ר ֵאינֶּ  ּנּו פֹּה המשך הפסוקים, שם נאמר: "... ְוֵאת ֲאשֶּ

נּו ַהּיֹום" )שם, יד(. נחלקו הראשונים בפסוקים י" -גִעמָּ
י"ד בשאלה כיצד כריתת ברית בזמן ספציפי יכולה לחייב 

   ?איםאת הדורות הב
האברבנאל מתנגד לאפשרות המקובלת האומרת שכל  
נפשות ישראל נכחו במעמד הברית, מפני שלא יכול 
להיות שהברית נכרתה, בלשון האברבנאל, "שלא עם 

 גופים". 
אל אם כן, עלינו להבין כיצד עד עכשיו לא היה לעם ישר
ורה "לב לדעת ועינים לראות ואזנים לשמוע", מדוע הת

ישראל נהייה לעם, וכיצד ניתן  מציינת שרק עכשיו עם
לומר שברית בזמן מסויים תחייב את כל הדורות הבאים 

 של עם ישראל
. 

 התגבשות בני ישראל לאומה 
וסמן, רפרופ געל מנת לענות על השאלות הנ"ל, מציע 

 אב על פני ברית סיני ההואשההבדל המייחד את ברית מו
בשינוי הסטטוס של בני ישראל מאוסף של פרטים 

 . לעם
 :י'-דברים כ"ז, ט' .6

ֵאל ֵלאֹמר  ְידַ "וַ  ל ִיְשרָּ ל כָּ ה ְוַהֹכֲהִנים ַהְלִוִים אֶּ ֵבר ֹמשֶּ
ֵאל ַהְסכֵ  ם לַ ת וְשַמע ִיְשרָּ ה ִנְהֵייתָּ ְלעָּ -ה' אֱ -ַהיֹום ַהזֶּ
יָך ַמְעתָּ בְ ֹלהֶּ י -קֹול ה' אֱ : ְושָּ ת  ֹלהֶּ ו ְואֶּ ת ִמְצֹותָּ ִשיתָּ אֶּ ָך ְועָּ

ֹנִכי ְמַצְוָך ַהיֹום"  ר אָּ יו ֲאשֶּ קָּ  חֻּ
וות הארוך  ניתן לומר שבמבט כולל על כל נאום המצ

שנמשך עד תחילת פרשת כי תבוא, כל המצוות באו  
 לקדם את השינוי המדובר בכמה מובנים: 

 של התורה בספר דבריםהמגמה . ריכוז הפולחן .1
דש, מעצימה ות מחוץ למק עיסוק בקרבנכל לאסור 

את תחושת הערבות והשותפות של כלל ישראל. לא 
ם שעובדים את הקדוש ברוך הוא אלא  עוד פרטי

אומה שלמה שעובדת את ה' באופן מרוכז במקום 
 אחד. 

. אפשר לומר באופן כללי שכמעט כל דיני דיני שלטון .2
בספר  השלטון והציבור מופיעים לראשונה בתורה 

כיצד  שהרי לא ברור דרשני.  דברים, דבר האומר
ה למבוא  הלכות כל כך משמעותיות חיכו עד עת

מתוך ש לאמר שזה נובע ועל כן ילברית מואב. 
המגמה של הנאום הארוך, המהווה מבוא לקראת  
מעמד הברית שבו יתגבשו בני ישראל לאומה 

 וליחידה רוחנית אחת.
שבברית זו עם  אם כן, ייחודה של ברית מואב היא

ובר ליחידה שלמה, משפטית ורוחנית, לא עוד ישראל ע
 ים.אוסף של פרט

 



 

www.mifgash-haparasha.co.il 

3 

הברית נוכחים כל   במעמדהוכחה נוספת לכך היא ש
 ., כפי שנאמר בפתיחת פרשתנוחלקי האומה

 :ב'–א'דברים כ"ט  .7
ם  אֵשיכֶּ ם רָּ ם ִלְפֵני ה' ֱאֹלֵהיכֶּ ִבים ַהיֹום כְֻּלכֶּ ם ִנצָּ "ַאתֶּ

ם זִ ִש  ם ְבֵטיכֶּ ם ְקֵניכֶּ ֵאל: ַטְפכֶּ ם ֹכל ִאיש ִיְשרָּ ְוֹשְטֵריכֶּ
יָך מֵ  ב ַמֲחנֶּ רֶּ ר ְבקֶּ ם ְוֵגְרָך ֲאשֶּ יָך ַעד ֹשֵאב  ְנֵשיכֶּ ֹחֵטב ֵעצֶּ

יָך"    ֵמימֶּ
בעה שכבות מלמדת על שספירת רשימת הנוכחים 

המספר שבע במקרא מורה על השלמות,  חברתיות.
ת במעמד  השלמות של ישראל הנמצאים כעובמקרה זה 

במעמד הברית ומתוקף הנוכחות   הברית. כל העם נוכח
 המלאה יכולים ישראל לבוא בברית.

 
ם"( מאגד את פסוק י"ב )"ְלמַ  ִקים אְֹּתָך ַהּיֹום לֹו ְלעָּ ַען הָּ

ם  ֹּא ִאְתכֶּ ישראל לעם ומתוקף זה מגיעים לפסוק י"ג )"ְול
ת  נִֹּכי כֵֹּרת אֶּ ם אָּ ֹּאת"(. ְלַבְדכֶּ  ַהְבִרית ַהז

אל אומר שההתחייבות לדורות הבאים באה  רבנהאב
מתוקף של עבדות העם כלפי ה'. מכח זה שהאבות 

, גם הדורות הבאים לאחר מכן  הסכימו להיות עבדי ה'
מחויבים להיות עבדי ה', כמו שבני העבדים שייכים 
לאדון. הקושי עם פרוש האברבנאל ברור, שהרי המילה 

 לא כתובה בכל הפרשייה. עבדות כלל 
באופן פרופ גרוסמן, סביר מהדברים שהצגנו לעיל,  ורלא

אחר את חיוב הבנים בברית האבות. לא כל אחד ואחד 
ת את הברית עם ה', אלא האומה  מפרטי ישראל כר

בכללותה כרתה ברית. מתוקף ההשתייכות לאותה 
אומה, גם הדורות הבאים מחויבים לאותה הברית. 

שיכולה מכח ישות של עם', ביום הזה התגבשה 'כלומר 
מותה לכרות ברית עם ה' ולחייב בכך גם את הדורות  עצ

 הבאים.
 
 מאבק נגד הנסתרות ה
 :כ'(–ט"ודברים כ"ט )תנו נאמר בפרש .8

ר   ִים ְוֵאת ֲאשֶּ ץ ִמְצרָּ רֶּ ר יַָּשְבנו ְבאֶּ ם ֵאת ֲאשֶּ ם ְיַדְעתֶּ "ִכי ַאתֶּ
ם: ַוִתְראו אֶּ  ר ֲעַבְרתֶּ ב ַהגֹוִים ֲאשֶּ רֶּ ַבְרנו ְבקֶּ ם ת ִשקוצֵ עָּ יהֶּ

ם:  הֶּ ר ִעמָּ ב ֲאשֶּ הָּ ף ְוזָּ סֶּ ן כֶּ בֶּ אֶּ ם ֵעץ וָּ ם ְוֵאת ִגלֵֻּליהֶּ כֶּ ן ֵיש בָּ פֶּ
ה אֹו בֹו ֹפנֶּה ַהיֹום  ִאיש אֹו ִאשָּ ר ְלבָּ ט ֲאשֶּ ה אֹו ֵשבֶּ חָּ ִמְשפָּ

ן  ֹלֵהינו-ֵמִעם ה' אֱ  ֵהם פֶּ ת ֱאֹלֵהי ַהגֹוִים הָּ ת ַלֲעֹבד אֶּ כֶּ לֶּ לָּ
ה  ש ֹפרֶּ ם ֹשרֶּ כֶּ ת ִדְבֵרי  ֵיש בָּ ְמעֹו אֶּ יָּה ְבשָּ רֹאש ְוַלֲענָּה: ְוהָּ
ֵר  ה ַהזֹאת ְוִהְתבָּ לָּ אָּ לֹום הָּ בֹו ֵלאֹמר שָּ ִיְהיֶּה ִלי ִכי  ְך ִבְלבָּ

ת הַ  ה אֶּ וָּ רָּ ה: לֹא  ִבְשִררות ִלִבי ֵאֵלְך ְלַמַען ְספֹות הָּ ְצֵמאָּ
ִא  תֹו בָּ ְעַשן ַאף ה' ְוִקְנאָּ ז יֶּ ה ה' ְסֹלַח לֹו ִכי אָּ יש ַההוא  יֹאבֶּ

ת  ה ה' אֶּ חָּ ה ומָּ ר ַהזֶּ ה ַבֵּספֶּ ה ַהְכתובָּ לָּ אָּ ל הָּ ה בֹו כָּ ְבצָּ ְורָּ
ה ִמֹכל ִשְבֵטי  ְשמֹו ִמַתַחת ַהשָּ  עָּ ִים: ְוִהְבִדילֹו ה' ְלרָּ מָּ
לֹות  ֵאל ְכֹכל אָּ ה"  ִיְשרָּ ה ַהזֶּ ר ַהתֹורָּ ה ְבֵספֶּ  ַהְבִרית ַהְכתובָּ

פאזה ועובר  החל משלב מסוים, הכתוב משנה כלומר, 
להתייחסות פרטנית לאנשים  מהתייחסות אל העם

 .מרדניים שאינם מרגישים מאוימים מן הקללות
   :י"ח–, י"זדברים כ"ט .9

ה רֹאש ְוַלֲענָּה... ְוִהְת  ש ֹפרֶּ ם ֹשרֶּ כֶּ ן ֵיש בָּ בֹו  "פֶּ ֵרְך ִבְלבָּ בָּ
לֹום ִיְהיֶּה ִלי ִכי ִבְשִררות ִלִבי ֵאֵלְך"    ֵלאֹמר שָּ

י טענתו המסתברת של הרב יואל בן נון, לאחר פסוק פ על
כ' ישנו דילוג של הכתוב בחזרה אל פרשיית הברכות 

ללות. רק בפסוק האחרון של הפרק הכתוב חוזר  והק
 .לדיבור פרטני על ענייני הנסתרות

 :  כ"חרים כ"ט דב .10
ֹרת לַ  ֵנינו ַעד -ה' אֱ -"ַהִנְסתָּ נו וְלבָּ ם ֹלֵהינו ְוַהִנְגֹלת לָּ עֹולָּ

ה ַהזֹאת"   ל ִדְבֵרי ַהתֹורָּ ת כָּ  ַלֲעשֹות אֶּ
ניכר כיצד הכתוב לוקח בכובד ראש את האנשים 
שיוצאים מן הכלל. כל עוד עם ישראל היה אוסף של 

ופעת השוליים. מי פרטים, לא היה צורך להתמודד עם ת
 שחטא נענש והדבר לא הטריד את עם ישראל כאומה.

רבות נאמר על ענייני הנסתרות אך נוקבים הם דברי 
חז"ל על הפסוק שאומרים שיש לאדם להתייחס רק 
לדברים שנגלים לו, כאילו אומר הקדוש ברוך הוא  
לישראל שהוא מטפל באופן פרטני לאנשים העושים את 

ת סיני משפט שכזה לא יכול בברידבריהם בסתר. 
בערבות  כלומר,  כל אחד הצטווה ב'לא תרצח'. –להיאמר 

תייחסות כללית והנסתרות המואב ההתייחסות היא 
 שייכות רק לקדוש ברוך הוא. 

  
 , גם ביחס למעמד הארורים

  : ט"ו-י"ד  דברים כ"ז .11
ֵאל ל ִאיש ִיְשרָּ ל כָּ ְמרו אֶּ נו ַהְלִוִים ְואָּ רור   "ְועָּ ם: אָּ קֹול רָּ

ה..." ל וַמֵּסכָּ סֶּ ה פֶּ ר ַיֲעשֶּ ִאיש ֲאשֶּ    הָּ
הוא האבן עזרא מתייחס לכל רשימת הארורים כאשר 
שכל עניינם הוא לטפל באנשים שעוברים עברות מסביר 

פומבי, העם יכול היה בסתר. אילו הדברים היו נעשים ב
 לטפל בהם. אולם, כאשר יש עובדי אלילים בסתר ישנה

לאומית, ולעם קשה לטפל בפרטים שעובדים באופן בעיה 
 שכזה. 

חז"ל לומדים מתוך ברית מואב את מושג הערבות  
ההדדית: אם ישנה ישות אחת של עם, אז אם ישנו אדם 

 פרטי שעובד עבודה זרה זוהי בעיה לאומית.
 

 בחזרה אל פרשיית הברכות והקללות 
 : כ"ז(–כ"א דברים כ"ט)אמר בהמשך פרק כ"ט נ  .12

מַ  ם "ְואָּ ר יָּקומו ֵמַאֲחֵריכֶּ ם ֲאשֶּ ַאֲחרֹון ְבֵניכֶּ ר ַהדֹור הָּ
ץ   רֶּ אָּ ת ַמכֹות הָּ או אֶּ ה ְורָּ ץ ְרחֹוקָּ רֶּ ר יָּבֹא ֵמאֶּ ְכִרי ֲאשֶּ ְוַהנָּ
ַלח   מֶּ ְפִרית וָּ ּה: גָּ ה ה' בָּ ר ִחלָּ יהָּ ֲאשֶּ ת ַתֲחלֻּאֶּ ַהִהוא ְואֶּ

ּה לֹא  ל ַאְרצָּ ה כָּ ַרע ְולֹא ַתְצִמַח ְשֵרפָּ ל  ְולֹא יַ ִתזָּ ּה כָּ ה בָּ ֲעלֶּ
ַפְך ה'   ר הָּ ה וְצבֹוִים ֲאשֶּ ה ַאְדמָּ ב ְכַמְהֵפַכת ְסֹדם ַוֲעֹמרָּ ֵעשֶּ
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ה   כָּ ה ה' כָּ שָּ ה עָּ ל ַהגֹוִים ַעל מֶּ ְמרו כָּ תֹו: ְואָּ ְבַאפֹו וַבֲחמָּ
ְמרו עַ  ה: ְואָּ דֹול ַהזֶּ ַאף ַהגָּ ה ֳחִרי הָּ ץ ַהזֹאת מֶּ רֶּ אָּ ר  לָּ ל ֲאשֶּ

ת בְ  ְזבו אֶּ ם ְבהֹוִציאֹו  -אֱ  ִרית ה'עָּ ַרת ִעמָּ ר כָּ ם ֲאשֶּ ֹלֵהי ֲאֹבתָּ
ִים: ַוֵיְלכו ַוַיַעְבדו ֱאֹלִהים ֲאֵחִרים  ץ ִמְצרָּ רֶּ ם ֵמאֶּ ֹאתָּ
ם:  הֶּ ַלק לָּ עום ְולֹא חָּ ר לֹא ְידָּ ם ֱאֹלִהים ֲאשֶּ הֶּ ַוִיְשַתֲחוו לָּ

ץ ַהִהוא ְלהָּ  רֶּ אָּ ל הַ ַוִיַחר ַאף ה' בָּ ת כָּ יהָּ אֶּ לֶּ לָּ ִביא עָּ ה ְקלָּ
ם ְבַאף   תָּ ה: ַוִיְתֵשם ה' ֵמַעל ַאְדמָּ ר ַהזֶּ ה ַבֵּספֶּ ַהְכתובָּ

ה"   ת ַכיֹום ַהזֶּ רֶּ ץ ַאחֶּ רֶּ ל אֶּ ף גָּדֹול ַוַיְשִלֵכם אֶּ צֶּ ה וְבקֶּ  וְבֵחמָּ
פסוקים אלה מהווים חזרה לקללות הציבוריות ולתגובה  

שיגיע בעקבות הקללות: של הגויים הרואים את החורבן 
ה עָּ  ַאף ַהגָּדֹול "ַעל מֶּ ה ֳחִרי הָּ ֹּאת מֶּ ץ ַהז רֶּ אָּ ה לָּ כָּ ה ה' כָּ שָּ

ה" )שם, כ"ג(.  ַהזֶּ
כ"ז נראה את הקשר הישיר של -אם נתבונן בפסוקים כ"ו

 : כ"ז(-)שם, כ"ו העם לארץ
ל   ת כָּ יהָּ )על הארץ( אֶּ לֶּ ִביא עָּ ץ ַהִהוא ְלהָּ רֶּ אָּ "ַוִיַחר ַאף ה' בָּ

ה ַהְכתובָּ ַהְקלָּ  ר ַהזֶּ לָּ ם ה ַבֵּספֶּ תָּ ה: ַוִיְתֵשם ה' ֵמַעל ַאְדמָּ
ת ַכיֹום  רֶּ ץ ַאחֶּ רֶּ ל אֶּ דֹול ַוַיְשִלֵכם אֶּ ף גָּ צֶּ ה וְבקֶּ ְבַאף וְבֵחמָּ

ה"    ַהזֶּ
על פי ברית מואב, עד שעם ישראל לא עובר לארץ, גם 
אם הוא נחשב כעם הוא נחשב כעם בעל חסרון מהותי. 

מודגשת העובדה שעם ישראל כעונש  ברית מואבב
 למעשיו הרעים יושלך מן הארץ.

 
מציע פרופ גרוסמן לסיכום משמעותה של ברית מואב 

מפרקים אלה עולה שיש לתורה  את ההבנה הבאה: 
חשיבות להדגיש שעם ישראל חתום בעצם על שתי  

ברית פרטית )ברית סיני( וברית לאומית   -בריתות 
אנחנו מדברים על   )ברית מואב(. חשוב להבחין שכאשר

ב אנחנו לא מדברים על נתינת תוקף מחודש  ברית מוא 
לברית סיני, אלא על התרחבות תודעתית של עם ישראל  

יש לדברים משמעות רוחנית גם לאדם הפרטי: כאומה. 
מצד אחד האדם ניצב מול ה' כאדם פרטי ומצד שני הוא  

 עומד מול ה' כחלק מאומה שלמה. 
 

 פרק התשובה ל משמעותו ההיסטורית ש
על עומקה של ברית מואב, עדיין עלינו גם לאחר שעמדנו 

להתמודד עם השאלה מדוע הכתוב עצר בפתאומיות את 
פרשיית הברכות והקללות. לפני שננסה לענות על 
השאלה נפנה לפרק ל' הידוע בשם פרק התשובה ומהווה  

 המשך ישיר לפרשיית הברכות והקללות. 
 

כ"ח מהווים סיום טראגי ק הפסוקים האחרונים של פר
 .ברית במידה וישראל יתנהגו שלא כשורהשל ה

 : ס"חדברים כ"ח  .13
ַמְרִתי ְלָך לֹא   ר אָּ ְך ֲאשֶּ רֶּ ֳאִניֹות ַבדֶּ ֱהִשיְבָך ה' ִמְצַרִים בָּ "וֶּ
ִדים  יָך ַלֲעבָּ ם ְלֹאְיבֶּ ם שָּ ּה ְוִהְתַמַכְרתֶּ ֹתִסיף עֹוד ִלְרֹאתָּ

חֹות ְוֵאין ֹקנֶּה"     ְוִלְשפָּ

בהשוואה לפרשת  זו קשה לקריאה ובייחודתימה ח
בחוקותי ששם התורה לא סיימה בקללה אלא חותמת 

 .היא באופן חיובי
 :ויקרא כ"ו, מ"ב .14

ת   ק ְוַאף אֶּ ת ְבִריִתי ִיְצחָּ ת ְבִריִתי ַיֲעקֹוב ְוַאף אֶּ ַכְרִתי אֶּ "ְוזָּ
ְזֹכר"   ץ אֶּ רֶּ אָּ ְזֹכר ְוהָּ ם אֶּ הָּ  ְבִריִתי ַאְברָּ

  
א בברית  העונש, ייזכר הקדוש ברוך הולאחר ריצוי 

האבות ויגאל את ישראל למרות המעשים שלהם. בספר 
דברים הקללות נחתמות בלי כל נחמה. כפי שכבר הצענו 
לעיל, יש לדלג לפרק כ"ט פסוק כ"א ומשם להמשיך 
ולקרוא את פרשת התשובה. פרק התשובה, לפי ההקשר  
 החדש אל פרשיית הברכות והקללות, מספק מעתה

 ת.פתרון לבעיית החתימה בקללו
 

 הקשר בין שתי היחידות ניתן להוכיח בכמה אופנים:
 .  שימוש בפורמולה לשונית דומהקשר ראשון: 

 .הפסוק בפתיחת פרק התשובה
 :  דברים ל', א' .15

ה   כָּ ה ַהְברָּ ֵאלֶּ ִרים הָּ ל ַהְדבָּ יָך כָּ לֶּ יָּה ִכי יָֹּבאו עָּ "ְוהָּ
ה" לָּ   ְוַהְקלָּ

 , בא נאמר בפרשיית הברכות והקללותמתקשר אל 
  :כ"ח, בדברים  .16

ל הַ  יָך כָּ לֶּ או עָּ ה""ובָּ ֵאלֶּ כֹות הָּ    ְברָּ
 : ט"ו(דברים כ"ח )וגם  .17

ה ְוִהִשיגוָך" ֵאלֶּ לֹות הָּ ל ַהְקלָּ יָך כָּ לֶּ או עָּ    "ובָּ
 .דמיון הלשון בהפצת וקיבוץ ישראלקשר שני 

 ,בפרשת הברכות והקללות נאמר
 :  ס"דדברים כ"ח  .18

ֱהִפיְצָך ה'  ַעִמ "וֶּ ל הָּ ץ ְוַעד  יםְבכָּ רֶּ אָּ ץ"ְקֵצה הָּ ִמְקֵצה הָּ רֶּ  ,  אָּ
 : ל', ג'( דברים) בפרשיית התשובהובלשון דומה  .19

ְצָך  ב ְוִקבֶּ ַעִמים"ְושָּ ל הָּ ה" ִמכָּ מָּ יָך שָּ ר ֱהִפיְצָך ה' ֱאֹלהֶּ  .ֲאשֶּ
הסילוק בפסוקי הקללות אל העמים וההשבה בפרשיית 

 . התשובה של עם ישראל מופיעים בלשון דומה להפליא
 : ד'( ים ל'ר דב) ומדגישהכתוב מרחיב  .20

ְצָך ה' אֱ  ם ְיַקבֶּ ִים ִמשָּ מָּ יָך  -"ִאם ִיְהיֶּה ִנַדֲחָך ִבְקֵצה ַהשָּ ֹלהֶּ
ָך" חֶּ ם ִיקָּ    וִמשָּ

הכתוב בפרשיית התשובה מתאר את הקיבוץ באופן 
חיובי יותר מאשר האופן שבו נאמרו פסוקי הקללה. 

מידה טובה מתאים כאן הביטוי של חז"ל ש'גדולה 
 נות'.ממידת פורע

 . נתינת ה"אלות" על האויביםקשר שלישי  
 .בפרק התשובה כתוב שלאחר התשובה של ישראל

 : ז'דברים ל'  .21
ַתן ה' אֱ  יָך -"ְונָּ הֹלהֶּ ֵאלֶּ לֹות הָּ אָּ ל הָּ יָך ְוַעל   ֵאת כָּ ַעל ֹאְיבֶּ

פוָך" ר ְרדָּ יָך ֲאשֶּ    ֹשְנאֶּ
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די ברור שהאלות שהכתוב מתייחס אליהן אלה האלות 
 ת הברכות והקללות.שפרשיי

 . משושעי קשר רבי 
  :ט'דברים ל'  .22
יָך"" ש ַעל ֲאֹבתֶּ ר שָּ יָך ְלטֹוב ַכֲאשֶּ לֶּ    .ִכי יָּשוב ה' לָּשוש עָּ

בפרשיית התשובה ה' שש להשית טובה על ישראל באופן 
 .דומה לאופן שבו נהג בשעת הקללות

 :  כ"ח, ס"ג דברים .23
ם ְלֵהיִטיב  ש ה' ֲעֵליכֶּ ר שָּ יָּה ַכֲאשֶּ ם וְלַהְרבֹות  "ְוהָּ ְתכֶּ אֶּ

ְת  ם ֵכן יִָּשיש ה' אֶּ ְתכֶּם"כֶּ ם ְלַהֲאִביד אֶּ  . ֲעֵליכֶּ
 

לאור האמור, ניתן לומר שפרשיית התשובה באה לתת 
מודל גאולה אחר מזה שמופיע בפרשת בחוקותי. בפרשת 
בחוקותי הכתוב מדגיש שלמרות העונש הכבד של ישראל 

ע ה'  הגאולה תבוא בכל מקרה בזכות השבועה שנשב
תגיע מעצמה. על  הגאולה לא לאבות. אולם, בפרשתנו

ישראל להתעורר בתשובה. אם הם לא יעשו זאת, 
הגאולה לא תבוא. התורה מציבה בפנינו שני מסלולים 
של גאולה, האחד 'בעתה' שיתרחש בעקבות זכות אבות 

 והשני באמצעות המעשים של בני ישראל.
 

ת הברכות  פשר ההפרדה בין פרשיית התשובה מפרשיי
 והקללות

את הקשר הישיר שבין פרשיית  רואים אם אנחנו
התשובה לברכות והקללות, מחריפה השאלה מדוע 
לעצור את פרשיית הקללות ולהתמקד בברית הלאומית. 

 מה ראתה התורה לעצור את הרצף בעניין אחר?
ניתן להציע מספר הסברים. ראשית, ניתן לומר שהדבר  

בכך שהתורה עוצרת  .נותן תוקף מאיים לקללות
ות, היא מרוויחה רווח ספרותי ת בקללבפתאומיו

ותוספת משמעותית של הטלת אימה. עצירה בקללות 
 בלי מעצורים ובלי נחמה מעצים את חומרת הקללות.

הסבר נוסף, על פי הרמב"ן, הוא שהעצירה באמצע 
. הדגשת האריכות שבגלות השנייהמהווה חלק מ

בפרשת בחוקותי  הרמב"ן בפרושו אומר שהקללות
ית ראשון שהייתה גלות קצרה, ואילו גלות במתייחסות ל

הקללות של פרשת כי תבוא מתייחסות ל"גלותנו אנו", 
גלות בית השני, שהיא גלות משמעותית וארוכה הרבה  
יותר. הרב סמט, שהולך בדרכו של הרמב"ן, אומר 
שכאשר התורה עוצרת בפתאומיות בקללות הדבר בא  

 נייה.תחושת האריכות של הגלות השלתת לקורא את 
אולם, לאור מה שהצענו לעיל, נראה שהסיבה לעצירה 

 . אם אנו רואים אתראיית התשובה כמסלול גאולההיא 
פרק התשובה כמסלול של גאולה, ניתן להבין את 
ההפסקה כעמידה על הפער שבין הקללות של בחוקותי 

 לקללות של פרשת כי תבוא. 

שבאה כתוצאה מתשובה ולא  כאשר מדברים על גאולה
הברית עם האבות לא ניתן להכניס אותו אל זכרון מ

התשובה איננה נמצאת בסעיפי הברית   –מושג הברית 
מפני שלא ניתן להכריח אנשים לחזור בתשובה. לפי 
הצעה זו, הברית נגמרת בקללות שבאמת אין מהן 
תקומה מוכרחת. אם יבחרו ישראל לחזור בתשובה  

 .אם לא אזי חלילה ייתכן שלאתבוא הגאולה ו


